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Geachte leden van de commissie, 

 

In juni 2014 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om onderzoek te doen naar centrale huisvesting voor 

de publieksfuncties, de medewerkers en het bestuur. Wij willen de resultaten van dit onderzoek en de 

vervolgstappen die zijn genomen graag met uw commissie bespreken. 

 

‘Ruim in onze jas’ 

We zijn inmiddels enige tijd bezig met het vraagstuk rond de huisvesting van de gemeente Schagen. Op dit 

moment werken we vanuit drie gebouwen; locatie Schagen, locatie Tuitjenhorn en, sinds 1 januari 2015, 

locatie Westerpark. We zitten daarmee ruim in onze jas. We hebben meer ruimte dan we eigenlijk nodig 

hebben, mede door het flexibel werken waar steeds meer mensen voor kiezen en wat we als organisatie 

steeds belangrijker vinden. Daar komt bij dat we als gemeente voor een grote bezuinigingsopdracht staan. 

Meer ruimte dan nodig betekent ook dat we meer kosten maken dan we zouden hoeven maken. We willen 

daarom kleiner gaan 'wonen’.  

 

Eén locatie 

Een belangrijk uitgangspunt voor de huisvesting van de medewerkers is huisvesten op één locatie. We willen 

één plek voor onze dienstverlening; één centrale plek waar we onze ‘klanten’ kunnen bedienen. We vinden 

samenwerken als gemeente Schagen belangrijk en om effectief samen te werken moeten we elkaar 

ontmoeten; medewerkers onderling, maar ook medewerkers en inwoners en ondernemers. Om het 

ontmoeten mogelijk te maken willen we elkaar kunnen vinden in één gebouw, met een open cultuur. Dan 

wordt de samenwerking vanzelfsprekend en laagdrempelig. Een gebouw geeft ook identiteit; daar horen wij 

(bij). We streven naar overheidsparticipatie; we willen onze inwoners een plek bieden waar ze samen met ons 

over hun initiatieven kunnen praten en waar je gemakkelijk collega’s van diverse disciplines bij elkaar roept. 

En, als werkgever moeten wij  zorgdragen voor een gezonde en prettige werkomgeving. Dit alles tegen lagere 

kosten. Het uitgangspunt voor huisvesten op één locatie is dat de verbouwingskosten worden gefinancierd uit 

de besparing op de exploitatielasten van de huidige panden en efficiëntie. 

 

Onderzoek 

Tijdens de zomer van 2014 is het onderzoek uitgevoerd waarvoor de raad in juni 2014 geld beschikbaar heeft 

gesteld; een vergelijking tussen locatie Schagen en locatie Tuitjenhorn, de resultaten van dit onderzoek vindt u 

samengevat in bijlage 1. Het onderzoek laat zien welke investering nodig is om beide panden geschikt te 

maken voor de huisvesting van alle medewerkers. Voor de uitbreiding van Laan 19 zou een investering nodig 

zijn van 7,5 miljoen euro, met een besparing van bijna 90.000 op de jaarlijkse lasten. Voor de uitbreiding van 

Oostwal zou een investering nodig zijn van 8,5 miljoen euro, met een toename van 38.000 op jaarlijkse lasten.  

NB. Kiezen voor centralisatie op de locatie in Tuitjenhorn voldoet niet aan de uitgangspunten ten aanzien van 

de bereikbaarheid uit het bidbook, op basis waarvan de onafhankelijke commissie voor Schagen heeft 

gekozen voor het COWWI.  

 

Het college heeft in oktober 2014 gesproken over de resultaten van het onderzoek. Zij komt tot de conclusie 

dat de investeringen voor beide locaties fors zijn en een relatief kleine, tot geen besparing opleveren op de 

jaarlijkse lasten. De portefeuillehouder heeft dit besproken met het presidium. Het presidium heeft de 

portefeuillehouder gevraagd alternatieven in kaart te brengen voor de commissie Bestuur van maart; wat zijn 



 

 

de mogelijke scenario's als het gaat om de huisvesting van de gemeente Schagen. De scenario's zijn in beeld 

gebracht, u vindt de tabel met de scenario's in bijlage 1. Voor elk scenario staat onder andere beschreven 

wat de jaarlijkse kosten zijn. 

 

Wat hebben we nodig? 

In onze nieuwe huisvesting willen we een professioneel publiekscentrum realiseren, goede ontmoetings- en 

overlegruimten en 225 werkplekken voor medewerkers. Dit cijfer is gebaseerd op een verwacht aantal fte’s 

van 321* in 2018, bij een realistische bezettingsgraad van 70%. Landelijk ligt de bezettingsgraad gemiddeld op 

70%, maar dit percentage is dalende. Dit alles tegen de laagst mogelijke jaarlijkse lasten.  

* dit is inclusief de medewerkers van het COWWI en exclusief de medewerkers van de buitendienst m.u.v. 4 werkplekken 

voor de voormannen. 

 

 

Alternatieven 

Wij willen graag de drie, in onze ogen, meest realistische alternatieven met uw commissie Bestuur bespreken.  

Wij vragen u ons te adviseren wat het college ter besluit zou moeten voorleggen aan de raad. 

Hieronder lichten we de alternatieven toe. Bij elk alternatief geven we aan of het voldoet aan de criteria 

centrale dienstverlening, ontmoeten en aantal werkplekken. 

 

Alternatief 1: ‘huidige situatie handhaven’ 

De huidige situatie handhaven betekent dat we blijven werken vanuit Oostwal Tuitjenhorn, Laan 19 Schagen 

en Westerpark Schagen. We blijven dan 'ruim in onze jas', we hebben dan namelijk 424 werkplekken, circa 200 

meer dan nodig. De investering is minimaal, namelijk € 1,0 mln voor het achterstallig onderhoud en betekent 

een toename van  € 16.000 op jaarlijkse kosten.  

De jaarlijkse kosten zijn voor dit scenario: € 686.000,-. 

Dit alternatief voldoet niet aan de criteria centrale dienstverlening en ontmoeten, maar  voldoet wel aan het 

criterium aantal werkplekken, echter met een overschot. 

 

Alternatief 2: 'Laan 19 Schagen en Oostwal Tuitjenhorn’ 

Werken vanuit Laan 19 Schagen en Oostwal Tuitjenhorn betekent dat we de huur voor het gebouw aan het 

Westerpark opzeggen. We moeten dan de publieksruimte aan de Laan in Schagen uitbreiden en geschikt 

maken voor de komst van de publieksfunctie van het COWWI. We brengen dan ook de publieksactiviteiten 

die nu nog plaatsvinden aan de Oostwal in Tuitjenhorn, denk aan ruimtelijke en bouwzaken, naar de Laan in 

Schagen. We beschikken dan over 330 werkplekken. De investering is € 1,7 mln. en de besparing op de 

jaarlijkse kosten € 186.000,-.  

De jaarlijkse kosten zijn voor dit scenario: € 484.000,- 

Dit alternatief voldoet niet aan het criterium ontmoeten, maar  voldoet wel de criteria centrale dienstverlening 

en aantal werkplekken. 

 

Alternatief 3: ‘Laan 19 intern verbouwen  zonder uitbreidingen’. 

Dit scenario betekent dat we met de hele organisatie gaan werken vanuit Laan 19. De verbouwing aan Laan 

19 is uitsluitend intern; publieksruimte aanpassen en het gebouw optimaal indelen en inrichten. We kunnen 

dan circa 190 werkplekken realiseren. In dit scenario zeggen we de huur van het gebouw aan het Westerpark 

op en gaan we het pand in Tuitjenhorn verkopen. We zorgen voor aanvullende werkplekken elders, waarbij 

we het pand in Tuitjenhorn gebruiken zolang dit nog niet verkocht is.  

 

De investering voor dit alternatief is € 3,9 mln. De besparing op de jaarlijkse kosten is € 279.000.  

De jaarlijkse kosten zijn voor dit scenario: € 391.000,- plus eventuele kosten van aanvullende werkplekken.* 

 

Dit alternatief voldoet aan alle drie de criteria centrale dienstverlening, ontmoeten en aantal werkplekken.  

 

 

*Aanvullende werkplekken  

Extra werkplekken zijn op te lossen in de nabijheid van Laan 19. Dit is goed te realiseren hetzij door tijdelijk te 

huren, met geschatte kosten van € 4.000 per werkplek per jaar. 

 

 



 

 

 

Pand Laan 21 

In de discussie rond de huisvesting is ook het pand op Laan 21 ter sprake gekomen. Het pand is momenteel in 

eigendom van de gemeente. We hebben bekeken of het pand ook mogelijkheden biedt in het 

huisvestingsvraagstuk van de gemeente Schagen. Renovatie van het pand betekent een investering van 

circa €500.000,-. We kunnen dan zo’n 20 werkplekken realiseren. De investering ten opzichte van de opbrengst 

is dusdanig dat wij adviseren om Laan 21 niet in portefeuille te houden, maar in te zetten op verkoop van het 

pand. De WOZ-waarde is €346.000,-. 

 

Relatie met de huisvesting van de gemeentewerf aan de Zijperweg 12 in Schagen. 

Parallel aan dit onderzoek werken we aan verbeteringen aan de locatie van de gemeentewerf. De 

centralisatie van de onderhoudsdienst op de Zijperweg vraagt nog om een aantal aanpassingen. Volgens de 

huidige ramingen gaat het om een bedrag van circa € 700.000. Zodra helder is welke investering daar exact 

mee gemoeid is brengen we daartoe een voorstel in bij college en raad,  

 

Overleg Ondernemingsraad (OR) 

De OR is op 12 februari 2015 hierover geïnformeerd. 

 

Vraag aan de commissie 

Welke van de drie alternatieven zou de commissie uitgewerkt willen zien in een raadsvoorstel?  

 

 


